
Република Македонија 
Министерство за животна средина 

и просторно планирање 

*Пресекот на информации содржани во Дневната хемеротека се прави до 12 часот.
Информациите објавени во медиумите после тој термин ќе бидат содржани во наредната 
хемеротека. 
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Дневна хемеротека за 20.04.2015г. 

МИА - Отворен Камп за иновации за климатски 
промени

http://mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/132603597
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Утрински - Отворен Камп за иновации за климатски 
промени 

 

 

http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=3C4BD780D605C2408BCFC5CF1799F435
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Н.Македонија - Отворен Камп за иновации за 
климатски промени 

 

http://www.novamakedonija.com.mk/DetalNewsInstant.asp?vestInstant=47725
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Сител - Отворен Камп за иновации за климатски 
промени 
Во Иновативниот Центар на Телеком вечерва свечено беше одбележан почетокот на Кампот 

за иновации за климатски промени на кој, за време на викендот, ќе се развиваат десетте 

најдобри идеи од климатскиот предизвик „Твојот град – од тебе зависи“. 

Канал5 - Отворен Камп за иновации за климатски 
промени 

Во Иновативниот Центар на Телеком вечерва свечено беше одбележан почетокот на Кампот 

за иновации за климатски промени на кој, за време на викендот, ќе се развиваат десетте 

најдобри идеи од климатскиот предизвик „Твојот град – од тебе зависи“. 

Cooltura - Во Скопје отворен Камп за иновации за 
климатски промени 
Во Иновативниот Центар на Телеком отворен е Камп за иновации за климатски промени на кој, 

за време на викендот, ќе се развиваат десетте најдобри идеи од климатскиот предизвик 

„Твојот град – од тебе зависи“... 

Lider - Отворен Камп за иновации за климатски 
промени 
Во Иновативниот Центар на Телеком вечерва свечено беше одбележан почетокот на Кампот 

за иновации за климатски промени на кој, за време на викендот, ќе се развиваат десетте 

најдобри идеи од климатскиот предизвик „Твојот град – од тебе зависи“. 

Телеграф - КАМП ЗА ИНОВАЦИИ: Ќе се развиваат идеи 
за справување со климатските промени 
Кампот ќе заврши в недела со доделување награди за два проекта кои ќе покажат најголем 

потенцијал Во Иновативниот Центар на Телеком вечерва свечено беше одбележан почетокот 

на Кампот за иновации за климатски промени на кој, за време на викендот, ќе .. 
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МИА - Средба Изаири - Султаноглу 

 

Канал5 - Средба Изаири - Султаноглу 
Министерот за животна средина и просторно планирање, Нурхан Изаири оствари средба со 

Џихан Султаноглу, регионален директор на УНДП за Европа и Заедницата на независни 

држави и помошник генерален секретар на ООН. 

Lider - Средба Изаири – Султаноглу 

Министерот за животна средина и просторно планирање, Нурхан Изаири оствари средба со 

Џихан Султаноглу, регионален директор на УНДП за Европа и Заедницата на независни 

држави и помошник генерален секретар на ООН. 

http://www.time.mk/s/kanal5
http://www.time.mk/r/c/85bc94db13/
http://www.time.mk/s/lider
http://www.time.mk/r/c/633d23fd3e/
http://mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/132603409
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Канал5 - Доделени наградите на првиот камп за 
климатски промени 

 

 

 

http://kanal5.com.mk/vesti_detail.asp?ID=67064
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Шеталиште - „Од тебе зависи“: Патики и велосипед 
кои генерираат електрична енергија за полнење 
батерии 
Патики и велосипед кои генерираат електрична енергија за полнење батерии е 

првонаградената идеја за подигнување на свеста на граѓаните и борбата против климатските 

промени. Тимот кој ќе работи на оваа иновација ќе добие 10 илјади американски долари ... 

Cooltura - Првиот климатски камп во Македонија ги 
награди најдобрите 

Од 17-ти до 19-ти април се одржа Првиот климатски камп во Македонија, „Од Тебе Зависи”, кој 

имаше за цел да ги поттикне граѓаните да ги промовираат своите идеи за тоа како може да се 

намалат штетните влијанија на климатските промени во урбаните ... 

Локално - Првиот климатски камп во Македонија ги 
награди најдобрите 
Од 17-ти до 19-ти април се оддржа Првиот климатски камп во Македонија, „Од тебе зависи“, 

кој имаше за цел да ги поттикне граѓаните да ги промовираат своите идеи за тоа како може да 

се намалат штетните влијанија на климатските промени во урбаните ... 

еМагазин - Македонија ги награди најдобрите 
Од 17-ти до 19-ти април се оддржа Првиот климатски камп во Македонија, ,,Од Тебе Зависи”, 

кој имаше за цел да ги поттикне граѓаните да ги промовираат своите идеи за тоа како може да 

се намалат штетните влијанија на климатските промени во урбаните ... 

Нетпрес - ФОТО: Доделени наградите за најдобрите 
на Првиот климатски камп во Македонија 
Од 17-ти до 19-ти април се оддржа Првиот климатски камп во Македонија, ,,Од Тебе Зависи”, 

кој имаше за цел да ги поттикне граѓаните да ги промовираат своите идеи за тоа како може да 

се намалат штетните влијанија на климатските промени во урбаните ... 

Макфакс - Патики и велосипеди што полнат 

батерии 
Патики и велосипед кои генерираат електрична енергија за полнење батерии, како и вирални 

видеа и хумористични скечеви, се идеите наградени на Првиот климатски камп во Македонија, 

„Од тебе зависи”, кој имаше за цел да ги поттикне граѓаните да ги ... 

Популарно - ФОТО: Наградени најдобрите идеи на 
првиот климатски камп „Од тебе зависи!“ 
Од 17-ти до 19-ти април се оддржа Првиот климатски камп во Македонија, ,,Од Тебе Зависи”, 

кој имаше за цел да ги поттикне граѓаните да ги промовираат своите идеи за тоа како може да 

се намалат штетните влијанија на климатските промени во урбаните . 
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